
PROTOKÓŁ NR 4/15 

KOMISJI O ŚWIATY 

Gdynia, 23 lutego 2015 r. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał. 

2. Sprawy wniesione. 

3. Przyjęcie protokołu nr 3. 

 

 

Ad 1. 

PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji przyjętej w zaplanowanym porządku 

obrad RM: 

 

Pkt 2. aneksu do porządku obrad RMG – w spr. nadania imienia Przedszkolu Nr 5…: 

 

Prezentujący projekt Wiceprezydent B. Bartoszewicz poinformował, Ŝe w kwestii 

proponowanego imienia („Piąteczka”) nie ma kontrowersji – zgodę wyraziły Rada 

Pedagogiczna i Rada Rodziców.  

Z przedmiotowym wnioskiem wystąpiła dyrekcja przedszkola.  

 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 4 gł. za 

 

Pkt 3. aneksu – w spr. określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych …: 

 

Wiceprezydent B. Bartoszewicz poinformował o konsultowaniu projektu przez okres 1,5 

miesiąca. Zgodnie ze zmianami przepisów kryteria muszą być ujęte w jednym dokumencie.   

Wiceprezydent omówił kryteria zgodnie z treścią projektu i uzasadnienia.  

Wiceprezydent wyjaśnił, Ŝe osoby pozbawione dostępu do komputera będą mogły dostarczyć 

wniosek w formie analogowej do odpowiedniej rady dzielnicy, który następnie trafi do 

systemu.  

 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za 



 

5.19- w spr. nadania nazwy „Plac Wolnej Polski” placowi w Gdyni: 

O projekcie mówił jeden z jego autorów, radny M. Horała.  

Radny poinformował o propozycji potraktowania dokumentu jako projektu wszystkich 

radnych. Wnioskodawcy stwierdzili, Ŝe pozostaną przy dotychczasowym rozwiązaniu pod 

względem formalnym, natomiast umoŜliwione zostanie wszystkim radnym złoŜenie pod 

projektem podpisów i tym samym uznanie go za wspólny projekt. 

 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za 

 

5.5- w spr. wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia BudŜetu Obywatelskiego …: 

 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 5 gł. za 

 

Ad 2.  

Jedna z przedstawicielek związków zawodowych, biorąca udział w posiedzeniu, poprosiła 

Wiceprezydenta o informację nt. planowanych rozwiązań odnośnie wynagrodzeń 

pracowników obsługi administracyjnej w placówkach edukacyjnych.  

 

Pan B. Bartoszewicz stwierdził, Ŝe jest w stanie na razie zagwarantować, iŜ w przypadku nie 

osiągania poziomu minimalnego krajowego wynagrodzenia, jeden ze składników płacowych 

zostanie odpowiednio podniesiony. Przyjęte zostanie rozwiązanie odpowiadające finansowym 

moŜliwościom gminy. Ostateczne rozstrzygnięcie jeszcze nie zapadło.  

 

Ad 3. 

Protokół nr 3 został przyjęty: 4/0/1 

 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty 

Ewa Krym  

 

 

 

 



 

 

 

 

 


